Odborné služby pro rodiny
Ohrožené dítě
Každý si zaslouží domov, kde ho vítají s úsměvem a láskyplnou náručí.
Usilujeme o to, aby byly děti v bezpečí...
Více informací ráda sdělí Veronika: dolezalova@cprhodonin.cz

Služby pomoci a podpory dětem
Poradenství - poradenské rozhovory směřující k předcházení problémům v osobním životě,
vrstevnické skupině, rozhovory zejména s preventivním charakterem. Služba je poskytována
zdarma.
Individuální poradenství pro děti - bezpečný prostor pro Vaše dítě, kde může mluvit o všem,
co ho štve, co se mu děje, jaké otázky se u něj objevují v tématu rodiny, rozpadu rodiny,
výchovy a péče. Pracovnice pomocí her, tvoření, malování může dítěti odkrýt možnosti,
nasměrovat ho, vyznat se v situaci, ve které se nachází. Služba je poskytována standardně
bez rodičů, pokud dítě nechce jinak. Služba je poskytovaná zdarma.
Sociální pracovnice: Gabriela Kristová, DiS., Mgr. Veronika Doležalová, DiS.

Macaroni
Soupvedená odborníky s dlouholetým výcvikem pracující pomocí terapeutických
Terapie
– setkání
Tex Mex
Chili individuálně s dětmi3.99
metod
s klienty,
i celou rodinou. Terapie pro rodiče řešící problémy s
$3.99
výchovou,
s péčí o děti, vztahy v rodině nebo prožívající krizi. Individuální terapie pro děti za
French Fries
$4.50Terapie nabízí podporu ve zpracování konfliktů,
přítomnosti
Calamari i bez přítomnosti rodičů.
podporuje
ve snaze naučit se hovořit
o problémech a pocitech, podpořit komunikaci. Terapie
$6.00
Beef Taco
je poskytována dospělým i dětem. $7.50
Služba je dětem ohroženým podle §6 zákona o SPOD
poskytována zdarma.
Externí terapeuti: Mgr. Jiří Barbořák, Mgr. Ivana Mikušková.

Když se rodiče rozcházejí...
Podpůrná skupina dětí, které prožily nebo prožívají rozvod/rozchod rodičů.
Skupina je určena dětem od 6 do 12 let, jedná se o pravidelnou aktivitu o 12 setkáních.
Podmínkou je souhlas obou rodičů s účastí dítěte ve skupině a vyplnění přihlášky.
Služba je poskytována za poplatek 200 Kč/12 setkání (platba je určena na nákup materiálu k
aktivitám).
Čím je skupina pro dítě pozitivní a užitečná:
dítě je ve vrstevnické skupině,
jedná se o kroužek, kde dítě hraje hry, tvoří, hraje divadlo a může i si i odpočinout od
starostí všedního života,
místo, kde může pochopit jednání a chování rodičů,
skupina dítěti vždy naslouchá, slyší jeho potřeby a přání,když nechce, nemusí mluvit o
ničem, když chce mluvit, může říci všechno, co mu leží na srdci, v bezpečném a důvěrném
prostředí (informace ze skupiny se nevynáší),
děti sdílí zkušenosti a mohou se tak o mnohé obohatit, třeba jak zvládnout to, když se
rodiče hádají, když jsou ve střídavé péči, když je jim smutno…,
děti se učí pracovat s emocemi, sebedůvěrou, učí se, jak mluvit o svých potřebách a nemít
strach říct svůj názor.

